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 بسم الله الرّحامن الرّحیم 

شمع شبستان دوست: مخترصی از احواالت فقیه اهل این منت، برگزیدۀ کتاب »

نوشتۀ  « )الله حاج سید محمدعلی حائری طبسیحرضت آیت بیت

 است.  محّمدعلی نورائی یگانۀ قمی(

 . صفحه دارد 64 است و یرقعاین کتاب، 

، 9/8/1400شنبه،  یکروز  و دوباره در    10/3/1390تاریخ    در  بنده، این کتاب را

را   مطالبهای اش را نوشتم و شامره رگزیدهی تاریخ دوم، بفردامطالعه کردم و 

 به آن افزودم. 

کنم تا هر کسی بتواند  این برگزیده را برای خودم نوشتم؛ اّما آن را منترش می

 در حّد خودش بهره بربد.

کنم تقدیم می امیراملؤمنینشار این اثر را به حرضت نویسی و انت برگزیده

 .دهمهدیّه می الله حائری طبسیحرضت آیت کردن را به ثواب این تقدیمو 

 اسامعیل داستانی بِنیسی 
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هجری  1325در سنۀ الله حاج سیّد محّمدعلی حائری طبسیآیت .1

 1. شمسی،... در کربالی معاّل دیده به جهان گشودند

کسی است که امام   فرمودند: »او الله[ سیّد رضا بهاءالّدینی]آیت  .2

 دوستش دارد و من هم به همین خاطر دوستش دارم.« زمان

الله[ میرزا احمد سیبویه ـ دام ظلّه. ـ فرمودند: »حرضت امام  ]آیت  .3

نظر داشتند. من یکی از دعاهایم این است که   به ایشانزمان

 2با آقای طبسی محشور کن.« گویم: خدایا! مرا در برزخمی

های مقیم قم است که[ ظهر  ، تأسیس حسینیّۀ کربالییایشان   ]یکی از آثار .4

[، از این حسینیّه، دستۀ  هر روز شهادات و وفیات ]اهل بیت

زنی به طرف حرم حرضت فاطمۀ معصومه ـ سالم الله علیها. ـ به راه  سینه 

شود و ِعالوه بر آن،  اده میافتد و ظهر هامن روز در حسینیّه، اطعام دمی

 شود.خوانی و سپس اطعام داده میهر شب در طول سال، روضه 

در حسینیّه، مطلبی را از ایشان نقل  الله طبسی دادن آیت دربارۀ اطعام

کنم این جمعیّت را که در حال  کنم که فرمودند: »وقتی که نگاه میمی
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یش از اندازه خوشحال  برم و بشوند، لّذت می غذاخوردن هستند و سیر می

 3شوم.«می

الله[  در مسجد الغدیر درخت پیر، واقع در قم خیابان آذر یا ]آیت  .5

کردند و هر شب  سال، اقامۀ مناز جامعت می  30طالقانی،... حدود 

زنی به طرف حرم مطهّر  دستۀ سینه شهادات و وفیات امئّۀ معصومین

انداختند و با پای برهنه  حرضت فاطمۀ معصومهـ  سالم الله علیها.ـ  راه می 

 پرداخت.و پیاده، به عزاداری می 

بارید و هوا رسد بود. ]بعضی[  ها برف یا باران سنگینی می بعضی از شب 

فرمودند: »اگر سنگ هم از آسامن  دادند که امشب نرویم. می پیشنِهاد می 

ببارد، باید ما دستۀ عزا را به طرف حرم مطهّر، برای عرض تسلیت بیرون  

 4یم.«برب

گوید: »ایشان خیلی ارادت و عالقه به امام  می   یکی از ارادمتنداِن به ایشان  .6

و تربت آن حرضت داشت و بیامران زیادی که برخی هم  حسین

کرد، به خاطر خوردن تربتی  ها اثر منیداروهای پزشکی بر روی بیامری آن 

چیزهایی یافت و همچنین یکی از  داد، شفا می که ایشان به آن شخص می 
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کرد، همین تربت که به میهامنان و یا دوستان خود هدیّه می

 5بود.«سیّدالّشهداء

سال بود ازدواج کرده بودند؛ اّما صاحب فرزندی    12بودند که    یزن و مرد .7

 شدند. ... منی

در میان گذاشت. ایشان فرمودند: »اذان بگو؛    له]آن مرد[ قضیّه را با معظّم  

کشم.« ایشان  شاءالله صاحب فرزند شوی.« گفت: »خجالت می ان که 

 فرمودند: »داخل خانه، اذان بگو.«

ایشان رفت داخل خانه و اذان گفت و بعد از مّدتی همرسش حامله شد 

 6. و صاحب فرزند دخرتی شدند

گوید: شوند. شخصی می ]ی قِرائت قرآن کریم[ وارد می به جلسه روزی  .8

تا ایشان وارد شدند، به احرتام ایشان ]قرائت[ قرآن    خواندم.»من قرآن می

را قطع کردم و با ذکر صلوات از ایشان استقبال کردم؛ بعد ادامه دادم.  

گفتم:  "چرا ]قرائت[ قرآن را قطع کردید؟"بعد از جلسه، ایشان پرسیدند: 

تر از قرآن  اصالً الزم نبود. هیچ کس مهم " به خاطر ورود شام. فرمودند: 

من هم تصمیم گرفتم که از آن به بعد، دیگر برای کسی ]قرائت[    "نیست.

 قرآن را قطع نکنم.« 
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  لهعدد مرغ را به معظّم   60داری داشت. نذر کرد که اگر...، فردی... مرغ  .9

 بدهد.

  59ها را به من بدهید و وقتی آوردند، ایشان فرمودند: »یک عدد از مرغ

 7کین تقسیم کنید.«عدد دیگر را به این آدرس بین فقرا و مسا

االسالم شیخ مهدی رساج نجفی ـ حفظه الله. ـ ، از  دوست عزیزم، حّجت  . 10

الله حاج شیخ رضا معینی ـ دام ظلّه. ـ نقل فرمودند: »روزی خدمت  آیت

گیرید؟ ایشان  ایشان بودم و پرسیدم: شام چرا صبح و شب، روضه می 

، شود  امام زمانبه خاطر این که تا عمل به قول صاحبامن،  "فرمودند:  

 «"کنم.‹که فرمود: ›ای َجّدا! من صبح و شام برای تو گریه می 

کردم و  را داخل ظرفی می گوید: »من آب وضوی ایشانشخصی می  . 11

 بردم جهت شفای مریضم و شفا هم گرفتم در مراتب متعّدد.«. می

رسیدم، ایشان با روی باز و  میطبسی الله]هر[ زمانی که خدمت آیت  . 12

کردند. زمانی که ]آوردن[ چای،  ها را احرتام میگشاده، من و دیگرمهامن 

شدند،  فرمودند: »پس چای، چه شد؟« و وقتی که تشنه می شد، میدیر می

فهمیدیم که ایشان  جا کربال است؟« آن وقت، ما میفرمودند: »مگر اینمی

 .8اند تشنه 
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به تباهی بگذرانند؛  ندیدم که وقت خود را   در طول زندگی این مرد بزرگ . 13

 .9بلکه یا در حال مطالعه و یا در حال نوشنت و یا در حال ذکر بودند

روی مقربۀ زکریّا  ای روبه در قربستان[ شیخان در مقربه   ایشان]پیکر رشیف   . 14

مدفون گردید و... پس از آن، آن مقربه، معروف شد به »مقربۀ بن آدم

 10. الله حائری طبسی«حرضت آیت

 [: ... ایشانرحیمی موسوی، ]دربارۀ سیّد مهدی  . 15

 ... ای پُر درد و رنج و غّصه داشتای از خنده داشت / سینه گرچه بر لب، غنچه 

 11یاد بادا خاطراتش، یاد باد / مادر گیتی چو او دیگر نزاد
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